
Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 24-én megtartott 
ülésének  
 

a, jegyzőkönyve 
b, tárgysorozata 
c, határozatai: 100-102 
d, rendelete: 7 

 
          
 
 

T á r g y s o r o z a t a 
 
 
 

1.) Beszámoló Nyírparasznya közbiztonságának helyzetéről 
Előadó: Juhász András r.őrnagy alosztályvezető 

 
2.) Beszámoló a két ülés között végzett munkáról, fontosabb közéleti eseményekről lejárt 
határidejű határozatokról 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
3.) Előterjesztés Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális Intézményi Társulás 
Alapító okiratának módosítására 
Előadó: Szabó János polgármester 
 
4.) Előterjesztés Az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
rendelet módosításáról. 
Előadó: Szentpéteri Szabolcs körjegyző 
 
5.) Egyebek 
 
 
6.) Segélyezési ügyek. (zárt ülés keretében) 
(lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek, lakásfenntartási támogatás megszűntetése iránti  
kérelmek megtárgyalása) 
Előadó: Kissné Jurkinya Beáta szociális előadó 
 

 
 
Nyírparasznya, 2008. július 24. 
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  Polgármester 

 
 
 
 



J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 24.-én 
17.00 órai kezdettel megtartott  üléséről.  
 
Jelen vannak:  

Szabó János   polgármester,  
Laczkó István  alpolgármester,  
Fegyver Miklós képviselő,  
Nagy József  képviselő,  
Petőh László  képviselő,  

 Pető Sándor  képviselő. 
 
Távolmaradását jelezte:  

Kemenyiczki Ildikó képviselő,  
Szabó Antal képviselő 

 
Tanácskozási joggal részt vesz:  

Szentpéteri Szabolcs körjegyző 
 
Szabó János polgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 8 fős Képviselő-
testületből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.  
Elmondja továbbá, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi ponton változtatást 
szeretne, még pedig abban a tekintetben, hogy a  
2-es napirendi pont a beszámoló a háziorvos elmúlt időszakban végzett munkájáról lekerülne, 
mivel, hogy a doktor úr egészségügyi okok miatt jelezte távolmaradását.  
Ezen kívül a 6. számú napirendi pontot, előterjesztés éven belüli rövid lejáratú működési 
kiadások finanszírozását szolgáló hitel felvételére, lekerülne szintén a napirendi javaslatok 
közül, mivel azt a Pénzügyi Bizottság később kívánja tárgyalni. 
Tehát ez a 2 napirendi pont lekerülne a napirendi javaslatok közül, ezzel párhuzamosan a 
körzeti megbízottakkal egyeztetve javasolná, hogy az 5.-ös számú napirendi pontot első 
pontként tárgyalja a képviselő – testület.  
 
Szabó János polgármestere szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, kéri, hogy aki a 
módosító napirendi javaslattal egyetért, kézfenntartással szavazzon. 
A javaslatot a képviselő-testület 6 jelen lévő tagja 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
 
Tárgy: (1. tsp.)  

Beszámoló Nyírparasznya közbiztonságának helyzetéről 
Előadó: Juhász András körzeti alosztályvezető  
/Előterjesztés mellékelve/ 

 
Szabó János polgármester felkéri Juhász András őrnagy Urat a beszámoló megtartására. 
 
Juhász András őrnagy: A képviselő – testületi tagok bizonyára olvasták a beszámolót, 
amely mind tartalomban, mind terjedelemben kellőképpen összefoglalja Nyírparasznya 
közbiztonságának helyzetét a 2007. évben, ezért különösképpen nem kívánja kiegészíteni , de 
ha van kérdés szívesen válaszol azokra.   



Annyit szeretne még elmondani, hogy a vagyon elleni bűncselekmények egy része nőtt a 
2006-os évhez képest, ami főleg a falopásokat érinti. A felderítési eredményesség csökkent, 
ami annak is köszönhető, hogy a rendőrség és a határőrség integrációja befejeződött, 10 új 
körzeti megbízott lett kinevezve, az ő helyismeret hiánya kevés még. Ez az évek folyamán 
majd remélhetőleg nőni fog.  A bűncselekmények egy másik csoportja, ami nőtt azaz 
uzsorakamat kihelyezése, más néven kamatos pénz.. A közel jövőben ezen a két területen 
igyekszik a rendőrség lépéseket tenni a bűncselekmények visszaszorítására. 
 
Petőh László képviselő:  Kérdezi,  hogy Nyírparasznyán van–e olyan személy, aki rendőrség 
látókörében került, hogy kamatos pénzt helyez ki? 
 
Pető Sándor képviselő: Kérdezi, hogy a megélhetési bűnözési bűncselekmények nem nagyon 
tartoznak bele a felderítési mutatókba, ha jól érti? És ezek tovább lettek adva a bíróságnak? A 
valóságban mit is jelent a megélhetési bűnözés? 
A másik kérdése az lenne, hogy nem lehetne e tudatosabban ellenőrizni azokat, akik 
jogosítvány és műszaki vizsga nélkül száguldoznak a faluban? 
 
Laczkó István alpolgármester: Elmondja, hogy szerinte a rendőrségnek nincs meg a 
megfelelő hatalma, hogy visszatartó erő legyen. Varga Krisztiántól szeretné megkérdezni, 
hogy mi a véleménye, azokban a községekben ahol működik polgárőrség nagyobb e a 
fegyelem? 
 
Juhász András őrnagy: Elmondja, hogy a felderítési eredményességben, mind a 
szabálysértés, mind a vétség bűntette, ami bíróság elé kerül benne van, valamint az 
állampolgári feljelentések is. Megélhetési bűnözés, mint olyan nincs. 20. 000.-ft. alatt 
szabálysértésről, e felett vétség bűntettről van szó.  
A járőrözés egy szűrő, kutatómunka, nem pedig arra jött létre, hogy külön embereket 
megfogjon, hanem, hogy a közlekedés résztvevőiből próbálja szelektálni azokat a jogsértő 
magatartásokat, ami veszélyezteti a biztonságos közlekedést. 
Állampolgári bejelentéseket lehet tenni és akkor a rendőrség lépéseket tud kezdeményezni, 
mert járőrök nem lehetnek ott mindenütt és nem láthatnak mindent. 
A nagydobosi körzeti megbízott csoportból szinte mindegyik településen vannak ilyen 
személyek, így Nyírparasznyán is.  
Elmondja, hogy igen, ahol van megfelelő mezőőri szolgálat és polgárőrség, ott van visszatartó 
erő és kevesebb a vagyon elleni bűncselekmények száma. Ez főleg akkor működik jó, ha a 
körzetei megbízottakkal együtt tudnak dolgozni.  
 
Laczkó István alpolgármester: Szeretné, ha az őrnagy úr a kapitány úr felé továbbítaná, 
hogy Nyírparasznya ilyen téren nyugodt település volt, de mióta megjelentek a cigaretta 
csempészek, éjszakakánként nagyon nagy lett a forgalom, kezdenek itt portyázni. Ezért 
szeretné kérni, hogy ha lehet éjszakánként járőrözzenek többet a településen.   
 
Juhász András alezredes: Elmondja, hogy továbbítani fogja a kapitány úr felé ezt, és 
egyúttal utasítást fog adni a körzeti megbízottaknak, hogy az éjszakai órákban legyenek a 
település határán belül többet.  
 
Szabó János polgármester kérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e az 
előterjesztéssel kapcsolatban. 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, vélemény, javaslat nem volt, Szabó 
János polgármester megköszöni az alezredes úr és a körzeti megbízott úr beszámolóját. 



 
 
Tárgy: (2. tsp.)  

Beszámoló a két ülés között végzett munkáról, fontosabb közéleti 
eseményekről lejárt határidejű határozatokról 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés mellékelve/ 

 
Szabó János polgármester: Szóbeli kiegészítésként annyit szeretne hozzá tenni, hogy a 
körjegyző úrral történt egyeztetés után helyesbítené az étkezési hozzájárulás lemondásáról 
szóló bekezdését, abban a tekintetben, hogy a köztisztviselők nem mondhatnak le az étkezési 
hozzájárulásról, mivel számukra ez kötelező juttatás, míg a közalkalmazottaknak pedig adható 
juttatás.  
Valamint az utolsó bekezdésben arról írt, hogy szerinte az intézményi társulás létrehozása 
elkerülhetetlen, ezzel kapcsolatban a körjegyző úr bővebben szeretne hozzászólni, ezért át is 
adná a szót. 
 
Szentpéteri Szabolcs körjegyző: A polgármester úr által említett társulással kapcsolatban 
szeretne elmondani egy lehetőséget. Az önkormányzatnál egy hónapban kicsivel több, mint 
11 millió forint összegű támogatás jelenik meg a számlán, amelyből 10 millió feletti a bér, a 
segély és az egyéb juttatások összege. Így 1 millió forint összeg marad, amiből működtetni 
kellene az önkormányzatot. Így azon nem kell csodálkozni, hogy ekkora a kifizetetlen 
számlák összeg.  
Meglátása szerint az intézmények nem működhetnek hatékonyan, tekintettel arra, hogy több 
intézmény van, több intézményvezetővel.  
Szerinte egyik helyes irány lenne, ha egy általános művelődési központot hoznának létre, 
amely magába foglalná az alapfokú oktatást, nevelést, a szociális alapellátást és a 
közművelődést. Ekkor csak 1 intézmény lenne, 1 vezetővel ill. tagintézményekkel.   
De szerinte az igazi megoldás a társulás lenne. Itt nem arra kell gondolni, hogy a gyerekek 
nem ide járnak iskolába és bezárnak mindent, hanem a társulásnál az a legalapvetőbb cél, 
hogy lehívásra kerüljenek azok a kistérségi támogatások, amelyeket a központi költségvetés 
tálcán kínál. Ezt úgy lehetne végrehajtani, ha pl. 2 település egy közös ÁMK-t hozna létre. 
Most olyan lehetőségek vannak, hogy a társulás keretén belül 1-8. osztályig a gyerekek a 
településen járhatnak iskolába és közben mégis társulásban van az önkormányzat. Ebben az 
esetben 3 féle támogatás is kapható a Kistérségi Társulás keretén belül. Egy tagintézményi és 
egy kistelepülési tagintézményi támogatás. A tagintézményi társulás 74. 000 Ft/fő, a 
kistelepülési tagintézményi társulás 30. 000 Ft/fő, és van egy 45. 000 Ft/fő alap normatíva, 
amit minden társulásban lévő gyermek után kap az önkormányzat. Ezt az összeget 
természetesen a gesztor önkormányzat kapja, de bizonyosan visszaosztja az 
önkormányzatoknak. Tehát a képviselő – testületi tagok számára is világos lehet, hogy itt több 
tízmillió forintról van szó.   
Ezt a pár szót gondolatébresztőnek szánta a képviselő – testületi tagok számára. A Kistérségi 
Társulás Elnökével erről már tárgyaltak, és a következő testületi ülésre egy konkretizált 
határozati javaslattal fog jönni ennek tárgyában. És akkor majd egy elvi döntésre lesz szükség, 
hogy a  képviselő – testület társulást kíván létrehozni és ehhez megfelelő partner kell keresni. 
Mivel alapfokú oktatásról és nevelésről van szó, így tanév közben ez a dolog nem 
bolygatható, így valószínűleg 2009-ben lesz ebből valami, de ezt időben el kell kezdeni. 
 
Pető Sándor képviselő: Kérdezi, hogy ekkor ez most egy napirendi javaslat, szavazni kell 
róla, vagy ez a polgármester beszámolójához tartozik? 



 
Szentpéteri Szabolcs körjegyző: Válaszolja, hogy ezt csak gondolatébresztőnek, 
tájékoztatónak szánta, a következő testületi ülésre konkrét előterjesztést és határozat-
tervezetet fog hozni. Nem kell szavazni semmiről. 
 
Laczkó István alpolgármester: Elmondja, hogy őt bántja, hogy polgármester egyes szám 
első személyben beszél arról, mi mindent oldott meg a beszámolója alapján. Ez el is várható, 
nem kell külön leírnia.  
A másik gondja, hogy szeretné tudni mi a helyzet a beadott un. 6/3. pályázattal? Jó, hogy 
kapott az önkormányzat 5 millió forint előleget, de nehogy úgy járjanak, mint az ÖNHIKI 
esetében, hogy vissza kell majd fizetni.  
Arról szeretne információt kérni, hogy az önkormányzat telepített erdeje, miért van ekkor 
gazban, miért nem lehet rendben tartani? 
Azt is szeretné megkérdezni, hogy a háziorvosi pályázat már régen ki lett írva,de azóta sem 
kapott a képviselő – testület semmi értesítést az eredményről.  
Ezenkívül tudomása van arról, hogy volt egy pályázat kiírva a körjegyzőségek 
munkafeltételeinek  javítására. Adott-e be az önkormányzat pályázatot, és ha adott mivel 
utasították el. 
A múltkor a jegyző úr megígérte, hogy ír egy pár soros értesítést a lakosságnak arról, hogy aki 
nem írtja a parlagfüvet azt megbüntetik, ez azóta sem történt meg.  
Végül azt szeretné megkérdezni, miért nem tájékoztatta a polgármester a testületet arról, hogy 
ekkora a kifizetetlen számlák összege? 
 
Szabó János polgármester:  
Az 5 millió forint, amit a az ÖTM adott, az vissza nem térítendő támogatás, tehát ezt 
semmilyen formában nem kérhetik vissza. Ez egy rendkívüli támogatás, amiből az 
önkormányzat az adott hónapban a béreket és a segélyeket ki tudta fizetni. Ebből az összegből 
még az E-on és a Tigáz felé is tudott önkormányzati számlákat kifizetni. Az önkormányzat 
összes tarozása 13 millió forint felett van, ennek kb. 1/3 –a 60 napon túli tartozás. A 
tartozásból, ami súlyos gond az a közüzemi szolgáltatók felé fennálló tartozás, mivel az 
élelmiszer számlák összege csak 1, 5 millió forint. Reméli, hogy ezt a nyár folyamán rendezni 
tudják. A közüzemi szolgáltatók viszont kikapcsolással fenyegetőznek, de ezt eddig is tudta 
az önkormányzat kezelni.  Jelenleg sajnos ez a helyzet. Szerinte éven belüli rövid lejáratú 
hitel felvételről kellene elgondolkodni, hogy a számlák rendezésre kerüljenek. 
A másik kérdés a telepített erdő kérdése. Maga a telepítés rendben lezajlott, annyi technikai 
probléma volt, hogy mire kiért addigra a közmunkások a csemeték nagy részét föld alá 
visszavágták, ebből kifolyólag, amíg az akác ki nem hajtott nem lehetet művelni. De most már 
neki kezdtek a munkások a műveléshez, hogy tisztább legyen. Erre megoldást fognak találni, 
hogy a megművelés megtörténjen rendesen. 
A háziorvos kérdés körében, hogy konkrét mulasztás történt-e azt nem tudja. Ugyanis a kiírt 
pályázatra csak a jelenlegi háziorvos pályázott. Mivel viszont 6 hónapos működési 
engedéllyel rendelkezik az önkormányzat, ezért akart bolygatni a dolgot.  Ezért is lett volna 
jó, ha doktor úr eljön a testületi ülésre és elmondja az elképzelését s jövőt illetően, hogy tudja 
e vállalni vállalkozási formában az ellátást. Ezen kívül tisztázni lehetett volna bizonyos 
kérdéseket.  
 
Szentpéteri Szabolcs körjegyző: Elmondja, hogy természetesen a körjegyzőségek 
munkafeltételeinek javítására kiírt pályázatra a pályázat beadásra került határidőre. Ide e 
képviselő – testület elé azért nem került, mert a székhely település, tehát Ópályi adta be a 



pályázatot. Hivatalos értesítés még nem kapott a körjegyzőség, de valószínűleg el lett utasítva, 
mert más körjegyzőségek, akik nyertek a pályázaton már kaptak értesítést.  
A parlagfű mentesítéssel kapcsolatban igaza van az alpolgármester úrnak, itt mulasztás 
történt, de ezt pótolni fogja. A településen egy darab lakossági bejelentés érkezett csupán. 
 
Pető Sándor képviselő: Elmondja, hogy szeretne a beszámolóhoz hozzászólni és lenne egy 
pár kérdése is a polgármesterhez Azzal szeretné kezdeni, hogy a polgármester leírja, hogy Ő a 
polgármesterekkel megkereste dr. Bujdosó Sándor szakállamtitkárt, hogy pénzt szerezzen az 
önkormányzat részére, arról viszont nem ír, hogy más is lobbizott pl. Gazda László képviselő. 
Ezt a polgármester személyes sikernek könyveli el. 
A másik kérdése az lenne, miért csak most kell megtudnia a képviselő – testületi tagoknak, 
hogy ennyire rossz anyagi helyzetben van az önkormányzat. A visszafizetési kötelezettségről 
miért nem lehetett bővebb felvilágosítást adni, részletezni azt.  
A harmadik dolog amiről szeretne beszélni az a társulás lehetősége. Ezt a lehetőséget már 
régebben jelezte az önkormányzat számára  a könyvvizsgáló, és Ő mint képviselő is többször 
javasolta, de soha nem került napirendre. A társuláshoz Nyírparasznyán mindig kevés volt a 
gyerek létszám, most ez meg lesz? Nem lesz e gond, hogy kisebbségi oktatás folyik az 
iskolában? 
A jegyző úrtól szeretné kérdezni, hogy ebben a beszámolóban mi a lejárt határidejű határozat, 
mert nem találja? A határozatok nem lettek végrehajtva, nem rendelkeznek végrehajtási 
tartalommal.  
A Pénzügyi Bizottsági meghívóban miért csak egy napirendi javaslat van? Miért nincs a 
pénzügyi helyzetről beszámoló? 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy nem is tudja mire válaszoljon, mert igazából 
ezek nem kérdések, hanem vélemények, kommentátorok voltak. Nem akarta szándékosan 
kihagyni Gazda László képviselő urat a felsorolásból, de azt mindenki tudhatja, hogy ebben a 
választókerületben az ő hozzájárulása nélkül semmi sem történhet, így ő is beszélt a képviselő 
úrral ez ügyben. 
 
Petőh László képviselő: Elmondja, hogy akkor ez miért nem írta bele ebbe a beszámolóba, 
ezzel őt teljesen feldühítette. 
 
Petőh László képviselő elhagyta az üléstermet így a képviselő – testületi tagok száma 5 fő, a 
testület határozatképes. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy nem gondolta volna, hogy ez a dolog ekkora 
felháborodást okoz. Várja a Tisztelt képviselő – testületi tagok javaslatát, hogy mit is kellene 
tenni, hogy az önkormányzat anyagi helyzete javuljon. 
 
Szentpéteri Szabolcs körjegyző: Elmondja, hogy a képviselő úr kérdésére válaszolva annyit 
szeretne elmondani, hogy a Pénzügyi Bizottsági meghívó így került a tagokhoz, de lehetőség 
van arra, hogy a napirendeket sürgősségi indítványként beterjessze a képviselő úr. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy tudomása szerint s Pénzügyi Bizottság Elnöke is 
kezdeményezhet ülést, tehát a lehetőség előtte, hogy napirendi javaslatot beterjesszen. 
 
Pető Sándor képviselő: Elmondja, hogy az SZMSZ azt írja elő, hogy a Pénzügyi Bizottság 
ülésezhet ill. a jogosítványait a Pénzügyi Bizottság Elnöke is gyakorolhatja. A Pénzügyi 
Bizottsági ülést 5 napon belül össze lehet hívni, ha ezt a polgármester a Pénzügyi Bizottság 



Elnökénél kezdeményezi.  Neki az a gondja a meghívóval, hogy az Előző Bizottsági ülésen a 
tagok elmondták, hogy milyen vizsgálatokat szeretnének elvégezni, és ezeket a jegyző úr 
kihagyta a meghívóból. 
A másik dolog amit szeretne megkérdezni, hogy Nyírparasznya község rendelkezik e 
Esélyegyenlőségi Tervvel? Ezt azért kérdezi, mert több Európai Uniós forrás elnyeréséhez is 
szükséges. 
Illetve azt szeretné még megkérdezni, hogy a kisiskolák felszerelésre az ÖTM-nél lehetett 
pályázni, ez a község miért nem pályázott? 
 
Szabó János polgármester: Elmondja csak annyit szeretne ehhez hozzá tenni, hogy neki is 
tudomása van arról, hogy az iskola igazgató levelet írt a képviselő – testületi tagok részére, 
hogy lehetőség van pályázni, csak éppen ezt sem a polgármester, sem a körjegyző úr felé nem 
jelezte, akiknek valójában lehetősége lett volna pályázat benyújtására. 
Az Esélyegyenlőségi Tervvel kapcsolatban pedig annyit szeretne elmondani, hogy az igazgató 
úr a tanév vége előtt tőle is kérdezte, ez akkor egész évben nem volt fontos? Azóta már 
beszélt ez ügyben Dienes Béla közoktatási szakértővel, és megígérte, hogy ez a terv a nyár 
folyamán el fog készülni. 
 
Szentpéteri Szabolcs körjegyző: Elmondja, hogy a képviselő úrnak, mint a Pénzügyi 
Bizottság Elnökének kell összehívnia az ülést, teljesen mindegy kinek a kezdeményezésére. 
Most ez így  lett elkészítve, holnap ki lehet küldeni egy új meghívót és egy új időpontba össze 
lehet hívni a Bizottságot. 
A pályázattal kapcsolatban annyit szeretne mondani, hogy nem került jelzésre, hogy van ilyen 
lehetőség. 
 
Szabó János polgármester kérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e az 
elhangzottakkal kapcsolatban. 
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, vélemény, javaslat nem volt, Szabó 
János polgármester szavazásra teszi a beszámolót, kérem aki egyetért az elhangzottakkal az  
kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 2 igen, 1 tartózkodás és 2  
nem szavazattal nem hozott döntést. 
 
 
Tárgy: (3. tsp.)  

Előterjesztés Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális Intézményi Társulás 
Alapító okiratának módosítására 
Előadó: Szabó János polgármester 
/Előterjesztés, határozat-tervezet mellékelve/ 

 
Lacszkó István alpolgármester: Elmondja, hogy legalább már háromszor módosították ezt 
az alapító okiratot, miért kell mindig kihagyni belőle valamit? 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy ezek a változások főleg a jogszabályi 
környezetnek köszönhető. Folyamatosan vannak pótolni valók. 
 
Szentpéteri Szabolcs körjegyző: Elmondja, hogy az előterjesztésben le van írva az a két 
dolog, ami miatt szükséges ez a módosítás. Az egyik ok az, hogy országos hatáskörűre 



terjedjen ki a működési terület, mivel ebben az intézetben vannak nemcsak vajai lakosokat 
ápoltak. Ha van ilyen ápolt személy, aki nem vajai lakos, akkor arra az ápoltra a normatívát 
vissza kell fizetni az intézménynek.  
A másik ok pedig az, hogy a szakági azonosítók nem kerültek be a törzskönyvi 
nyilvántartásba, valamint új azonosítók vannak és ezeket kellett pótlólag beleírni. 
 
Szabó János polgármester kérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e az 
elhangzottakkal kapcsolatban 
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, vélemény, javaslat nem volt, Szabó 
János polgármester szavazásra teszi fel az alábbiakat: 
Kérem aki egyetért azzal,hogy  a határozat –terveztet a képviselő – testület elfogadja, az 
kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta. 
 

Nyírparasznya Község 
Képviselő-Testülete 

100/2008. (VII.24) határozata 

Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális Intézmények Alapító Okiratának módosításáról 
 
A Képviselő-Testület: 
 
Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális Intézmények Alapító Okiratának módosítását a 
mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja 
 

Szabó János sk.     Szentpéteri Szabolcs sk. 
 polgármester       körjegyző 

 
 
 
Tárgy: (4. tsp.)  

Előterjesztés Az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló rendelet módosításáról. 
Előadó: Szentpéteri Szabolcs körjegyző 
/Rendelet – tervezet mellékelve, előterjesztés szóban/ 

 
Szentpéteri Szabolcs körjegyző: Szóbeli kiegészítésként annyit szeretne elmondani, hogy 
erre a módosításra azért volt szükség, a szociális rendelete az önkormányzatnak 2004. évben 
volt utoljára módosítva. Itt a leghatályosabb jogszabályi előírásoknak lett megfeleltetve a 
rendelet, kicsit ki is bővült, magyarázóbb lett, de lényegében nem változott. A szociális 
intézmény vezetőjével előzetes egyeztetés történt a változásoknál. 
 
Pető Sándor képviselő: Elmondja, hogy egy észrevételt szeretne jelezni, miszerint elírás 
történt a 19. §.-ban. A körjegyző helyett főjegyző szerepel. Valamint kérdezi, hogy jogszabály 
írja elő, hogy az önkormányzatnak a szociális rendeletében a hajléktalanokra vonatkozóan is 
döntést kell hozni? 
 



Szentpéteri Szabolcs körjegyző: Elmondja, hogy az észrevétel helyes, ez kijavításra kerül.  
A másik kérdésre válaszolva, igen ez kötelező feladat. 
 
Jurkinya Miklósné ÖNO vezető: Elmondja, hogy el szeretné magyarázni, hogyan alakultak 
a szociális étkeztetésnél a térítési díjak.  
2008. január 1.-től az állami normatívát differenciáltan kapja az önkormányzat szociális 
étkeztetés tekintetében. A nyugdíj minimum 150 %-át meg nem haladó nyugdíj esetén, ami 
42. 750 Ft. alatt van 92. 500 Ft.a támogatás. 150-300 % között, ami 42. 750 – 85. 500 Ft. 
nyugdíj összeg 82. 000 Ft.a a támogatás. 300 % feletti nyugdíj esetén, ami 85. 500Ft.  65. 000 
Ft. a normatíva összege. Ahogy nő a jövedelem, csökken a z állami normatíva összege. Ennek 
alapján lett differenciáltan megállapítva a térítési díj összege.  
A térítési díj alapja 2008. -ban 500 Ft. Az első kategóriában azok estek, akiknek a nyugdíja 
nem haladja meg a 42. 750 Ft.-ot, nekik a térítési díj az alap 54 %-a, azaz 270 Ft. A második 
kategóriába azok estek akiknek a nyugdíja 42. 750 – 85. 500 Ft. között van, nekik a térítési díj 
az alap 64 %-a, azaz 320 Ft. A legtöbb idős ebbe a kategóriába esik. A harmadik kategóriába 
azok kerültek, akiknek a nyugdíja 85. 500 Ft. felett van, nekik a térítési díj az alap 74 %-a, 
azaz 370 Ft. Nappali ellátás keretében az idősek az Öregek Napközi Otthonában 320 Ft.-ért 
kapják az ebédet. 
 
Pető Sándor képviselő: Kérdezi, hogy azoknak az időseknek, akiknek kihordják az ételt 
ugyanennyibe kerül? A kiszállítási költség benne van? És az mennyi? 
 
Laczkó István alpolgármester: Kérdezi, hogy a többlet gázolaj költség kit terhel? 
 
Jurkinya Miklósné ÖNO vezető: Elmondja, hogy igen ugyanennyi, ebben nincs kiszállítási 
költség, mert az most nagyon megterhelő lenne az idősek számára. 
10 főre kapnak normatívát a szociális étkeztetés keretén belül és ebben benne van Petőh 
László gépkocsivezető 50 %-os fizetése is, mivel ő hordja az ételt, a gázolaj költség viszont 
már nem fér bele. 
Az önkormányzatot terheli, ugyanúgy, mint a gyógyszerkihordásnál vagy a házi 
segítségnyújtásnál.  Igaz ott be lehetne vezetni az óradíjat, de akkor soka kilépnének a 
rendszerből. 
 Elmondja, hogy a HACCP rendszerben le van rögzítve, hogy kisbusz szállítja ki az ételt, 
ezért ezt nem lehet megoldani. 
 
Szabó János polgármester kérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e az 
elhangzottakkal kapcsolatban, mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, 
vélemény, javaslat nem volt, Szabó János polgármester szavazásra teszi fel a napirendet  
 
Kérem aki egyetért azzal,hogy  a rendelet- tervezetet a képviselő – testület elfogadja az 
kézfenntartással szavazzon. A képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal 
egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta. 
 
 

     
 
 
 
 
 



 Nyírparasznya község Önkormányzatának 
Képviselő-Testülete 

 
7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete  

 
Az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2004. (III. 12.) 

Önk. számú rendelet módosításáról.  
 

Nyírparasznya község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdése valamint a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §.-ában kapott felhatalmazás alapján a következő 
rendeletet alkotja.  

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

I. cím 
A rendelet célja 

1. §. Ezen rendelet célja, hogy Nyírparasznya község lakóinak szociális biztonsága 
megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza Nyírparasznya község Önkormányzat 
által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a szociális ellátásokra való 
jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit.  
2. § A szociális ellátás feltételeinek biztosítása - az egyének önmagukért és családjukért, 
viselt felelősségén túl – e rendeletben foglaltak szerint az önkormányzat feladata.  

II. cím 
A rendelet hatálya 

3.§.  
(1) A rendelet hatálya – a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltérésekkel – kiterjed Nyírparasznya 
község területén élő, lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar 
állampolgárokra, a bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre, a letelepedési 
engedéllyel rendelkező személyekre, a magyar hatóságok által menekültként elismert 
személyekre, a hontalanokra. 

 
(2) A rendelet hatálya a 3. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az (1) 
bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő 
országoknak a Magyar Köztársaság területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is. 

 
(3) A rendelet hatálya kiterjed 
 
a.) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 

tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban Szmtv.) szerint a szabad mozgás és 
tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének 
időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot 
meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja,  
és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint 
bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint 
 

b.) a Szociális tv. 32/B. § (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka tekintetében a 
szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló 
vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/1971/EGK tanácsi 
rendeletben meghatározott jogosulti körbe személyekre, amennyiben az ellátás 
igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgáshoz és 



tartózkodáshoz való jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok 
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett 
lakóhellyel rendelkezik. 

 
(4) Ahol e rendelet jövedelmet említ, a családi pótlékot, az árvaellátást, és a tartásdíj címén 
kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel 
azt folyósítják. 

 
(5) A jogosultság megállapításakor a jövedelemszámításnál 
 
a.) a havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap 

jövedelmét, 
b.) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból, őstermelői tevékenységből 

származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 
tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni azzal, hogy 
a b.) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt 
időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek  
e hónapokkal arányos összegében kell számítani. 

 
(6) Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, 
akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell 
számítani. 

 
(7) A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni 
 
a.) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet, 
b.) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt. 

A vállalkozási tevékenység akkor tekinthető megszűntnek, ha a vállalkozói engedélyt, 
illetve az őstermelői igazolványt visszaadták vagy visszavonták, illetőleg a társas 
vállalkozást törölték a cégjegyzékből. 

 
(8.)E rendelet alkalmazásában 

 
a) jövedelem: az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett 
aa) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy 

külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként 
figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, 

ab) az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített 
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell 
fizetni. 

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, 
valamint a fizetett tartásdíj.  

 
Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési 
hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi 
jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, 
ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből 
származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást 
folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel 



csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, 
vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel. 
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási 
adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, 
egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, 
nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói 
járulék. 
Nem minősül jövedelemnek 
1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az 
adósságcsökkentési támogatás, 
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a 
Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett 
nevelési díj és külön ellátmány, 
3. az anyasági támogatás, 
4. a tizenharmadik havi nyugdíj, 
5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a 
súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi 
járadéka és a fogyatékossági támogatás, 
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, 
7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, 
amely a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelező 
legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg, 
8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, 
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás; 
 
b) vagyon: ha e törvény másként nem rendelkezik, az a hasznosítható ingatlan, jármű, 
továbbá vagyoni értékű jog, amelynek 
ba) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy 
bb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 
nyolcvanszorosát 
meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni 
ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, 
amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa 
lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott 
gépjármű; 
 
c) család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, 
gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége; 
d) közeli hozzátartozó: 
da) a házastárs, az élettárs, 
db) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél 
fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint 
tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, 
felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe 
fogadott, illetve nevelt gyermek, 
dc) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, 
értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, 



amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a 
továbbiakban: fogyatékos gyermek), 
dd) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó 
szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa; 
e) egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik; 
f) háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező személyek közössége; 
g) szociális szolgáltató: az a személy vagy szervezet, amely kizárólag a 60-65/E. §-ban 
meghatározott szociális alapszolgáltatásokat nyújtja. Ha jogszabály másként nem 
rendelkezik, a szociális szolgáltatókra a szociális intézményekre vonatkozó szabályokat kell 
megfelelően alkalmazni; 
h) szociális intézmény: az e rendeletben meghatározott nappali, illetve bentlakásos ellátást 
nyújtó szervezet; 
i) rendszeres pénzellátás: a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a 
gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a rokkantsági nyugdíj, a rehabilitációs járadék, 
az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegű 
öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj - kivéve az ideiglenes 
özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve 
tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó 
személy özvegyi nyugdíját -, a baleseti táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a 
hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás, az átmeneti 
járadék, a rendszeres szociális járadék, a bányászok  
   egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti       
   gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás,  
az időskorúak járadéka, a munkanélküliek jövedelempótló támogatása, a rendszeres 
szociális segély, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, valamint a 
szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló 
vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/7l/EGK tanácsi rendelet 
alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás; 
j) keresőtevékenység, ha e rendelet másként nem rendelkezik: minden olyan 
munkavégzéssel járó tevékenység, amelyért ellenérték jár, kivéve a tiszteletdíj alapján 
végzett tevékenységet, ha a havi tiszteletdíj mértéke a kötelező legkisebb munkabér 30 
százalékát nem haladja meg, valamint mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal folytatott 
tevékenységet, ha az abból származó bevételt a személyi jövedelemadóról szóló szabályok 
szerint a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni; nem minősül ellenértéknek a 
fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás; 
k) aktív korú: a 18. életévet betöltött, de a reá irányadó nyugdíjkorhatárt, illetőleg a 62. 
életévet be nem töltött személy; 
l) egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön 
él, kivéve, ha élettársa van; 
m) fenntartó: 
ma) a központi költségvetési szerv, a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok 
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8. §-a, 9. §-a, illetve 
16. §-a szerinti intézményi társulás, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi 
társulása, a települési kisebbségi önkormányzat és a területi kisebbségi önkormányzat (a 
továbbiakban együtt: állami fenntartó), 
mb) a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. 
törvény (a továbbiakban: Ltv.) szerinti, magyarországi székhelyű egyház, az egyházaknak 
az Ltv. 14. §-a szerinti magyarországi székhelyű szövetsége, illetve az Ltv. 13. §-ának (2)-
(3) bekezdése szerinti magyarországi székhelyű egyházi jogi személy (a továbbiakban: 



egyházi fenntartó); nem minősül egyházi fenntartónak az a jogi személy, amely más típusú 
szervezetként jogalanyisággal rendelkezik, így különösen a társadalmi szervezet, annak 
alapszabályban jogi személlyé nyilvánított szervezeti egysége, az alapítvány, annak alapító 
okiratban jogi személlyé nyilvánított szervezeti egysége, a gazdasági társaság és a 
közhasznú társaság, 
mc) a szociális vállalkozói engedéllyel rendelkező természetes személy, 
md) a magyarországi székhelyű jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság - 
az ma)-mb) alpontokban foglaltak kivételével, 
me) az a jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezet, illetve jogi személyiség 
nélküli gazdasági társaság, amelynek székhelye, központi ügyvezetése vagy üzleti 
tevékenységének fő helye az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 
más tagállamban van [az mc)-me) pontokban foglaltak a továbbiakban együtt: nem állami 
fenntartó], 
ha az e törvényben és más jogszabályokban meghatározott feltételek szerint szociális 
szolgáltatót, illetve szociális intézményt létesít és működtet; 
n) fogyasztási egység: a családtagoknak a családon belüli fogyasztási szerkezetet kifejező 
arányszáma, ahol 
na) az első nagykorú családtag arányszáma 1,0 
azzal, hogy a gyermekét egyedülállóként nevelő szülő arányszáma 0,2-vel növekszik; 
nb) a házas- vagy élettárs arányszáma 0,9; 
nc) az első és második gyermek arányszáma gyermekenként 0,8; 
nd) minden további gyermek arányszáma gyermekenként 0,7; 
ne) a fogyatékos gyermek arányszáma 1,0, azzal, hogy a fogyatékos gyermeket az nc)-nd) 
alpont alkalmazásánál figyelmen kívül kell hagyni; 
nf) az na)-nb) alpontok szerinti arányszám 0,2-vel növekszik, ha a személy fogyatékossági 
támogatásban részesül. 
(2) A szociális törvény 6. §-a és a II-III. Fejezet alkalmazásában hajléktalan a bejelentett 
lakóhellyel nem rendelkező személy, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan 
szállás. 
(3) A szociális törvény 7., 78., 84. és 89. §-ainak alkalmazásában hajléktalan az, aki 
éjszakáit közterületen vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben tölti. 
(4) Ahol a szociális törvény önkormányzati társulást említ, ott - eltérő rendelkezés 
hiányában - többcélú kistérségi társulást is kell érteni. 
 (5) A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló jogszabály 
által meghatározott közigazgatási hatósági eljárásokban a szociális hatóság által hozott 
elsőfokú határozat ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye. 

III. cím 
A szociális igazgatás általános szabályai 

Eljárási rendelkezések 
 

4. §. (1) Ezen rendeletben szabályozott szociális ellátásokra érvényes általános eljárási 
rendelkezéseket a 5.-10. §.-ok határozzák meg.  

(2) Az egyes szociális ellátási formákhoz kapcsolódó további eljárási rendelkezéseket az adott 
ellátási formák részletezik. 
(3) A települési önkormányzat, tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra 
rászorulónak átmeneti segélyt, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a 
rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti. 

 



(4) Az ellátást biztosító az (3) bekezdés szerinti ideiglenes intézkedéséről haladéktalanul 
értesíti a hatáskörrel rendelkező illetékes szervet. Az értesítéssel egyidejűleg követelheti a 
kifizetett átmeneti segély megtérítését. 

5.§. 
Az eljárás megindítása 

 
 (1) A kérelmet az önkormányzat Körjegyzői Hivatalában lehet előterjeszteni. A kérelemhez 
csatolni kell az e rendeletben meghatározott mellékleteket. 

(2) A jogosultság megállapításakor a jövedelemszámításnál 
 
a.) a havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap 

jövedelmét, 
b.) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból, őstermelői tevékenységből 

származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 
tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni azzal, hogy 
a b.) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt 
időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek  
e hónapokkal arányos összegében kell számítani. 

(3) Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, 
akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell 
számítani. 
(4)  A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni 

a.) a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet, 
b.) a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység 

megszűnt. A vállalkozási tevékenység akkor tekinthető megszűntnek, ha a vállalkozói 
engedélyt, illetve az őstermelői igazolványt visszaadták vagy visszavonták, illetőleg a 
társas vállalkozást törölték a cégjegyzékből. 

(5) A kérelmező köteles együttműködni a Körjegyzői Hivatallal a szociális helyzetének 
feltárásában. Ha arról - e rendelet rendelkezik a kérelemhez csatolni kell, a kérelmező és 
családja valamint a vele közös háztartásban élő személyek jövedelmi viszonyairól szóló 
igazolásokat, és mindazokat a bizonyítékokat, amelyeket a rendelet az egyes ellátásoknál 
előír, továbbá amelyek az ügy elbírálásához elengedhetetlenül szükségesek.  

6. §. 
A jogosultság vizsgálata 

 
 (1) Ha az önkormányzat hivatalos tudomása vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a 
kérelmező életkörülményeire tekintettel a 5 §. (5.) bekezdés szerinti 
jövedelemnyilatkozatokban foglaltakat vitatja, felhívja a kérelmezőt az általa lakott lakás 
illetve, a saját családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok 
benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a 
jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50%-át, a jövedelem a fenntartási költségek 
figyelembevételével vélelmezhető.  

(2) A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, 
körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapítót. 
A változás alapján az ellátást megállapítónak, az ellátás összegét felül kell vizsgálnia, 
melynek eredményeképpen dönt az ellátás továbbfolyósításáról, csökkentéséről, 
megszüntetéséről.  
A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a 6. § rendelkezéseit kell alkalmazni.  
 



(3) A jövedelemre vonatkozó adatokat, különös tekintettel a csekkek alapján történő 
igazolásra, valamint letiltásokra – kétség esetén – a folyósító szerv megkeresésével, az ügyfél 
írásban történő hozzájárulásával, ellenőrizni kell, illetve az ellátást kérő kötelezhető  
a megállapító szerv által meghatározott adattartalmú jövedelemigazolás csatolására. 

(4) A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, 
körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni a Körjegyzői Hivatalt.  

7.§. 
Az ellátások megállapítása 

 
 (1) A szociális ellátások megállapításáról – e (2) bekezdésben meghatározott ellátások 
kivételével – a Képviselő-testület határozattal dönt.  

(2) A Képviselő-testület a temetési segéllyel kapcsolatos hatásköröket ruházza át a 
polgármesterre. 

(3)A polgármester a szociális ellátás tárgyában – átruházott hatáskörben – hozott döntéséről 
szintén határozatot hoz. 

(4) A polgármester döntése ellen a Képviselő-testülethez fellebbezés nyújtható be. 

(5)A polgármester az Önkormányzat ezen rendelete és az 1993. évi III. törvény alapján 
köteles dönteni a hatáskörébe tartozó ügyekben.  

8. §. 
A pénzbeli ellátások kifizetése, folyósítása 

 
A pénzbeli ellátások kifizetése az - 7. §. szerint hozott határozat alapján - a Körjegyzői 
Hivatal által történik, amely további feladatként: 
 

a.) az ellátások kifizetéséről pénzügyi nyilvántartást vezet,  
b.) gondoskodik az ellátásokkal összefüggő járulékfizetési, pénzügyi elszámolási és 
visszaigénylési feladatok végrehajtásáról.  

 
9. §. A pénzbeli szociális ellátások folyósítása a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet előírásai 
szerint történik.  
 

10. §. 
A pénzbeli ellátások ellenőrzésének szabályai 

 
 (1) A rendszeres pénzbeli ellátások jogosultságát – ha e rendelet másként nem rendelkezik – 
évente, egy ízben felül kell vizsgálni. 

(2) A felülvizsgálat döntésre történő előkészíttetése a jegyző feladata. A polgármester felelős 
a döntési javaslatot tartalmazó előterjesztések határidőn belüli Képviselő-testület elé 
terjesztését.   

11. §. 
Jogosulatlanul igénybe vett ellátás 

(1) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítésére a mindenkor 
hatályos szociális törvényben foglaltakat kell alkalmazni.  
 

 
 



12. §. 
Adatkezelés  

 
 (1) A jegyző a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, 
fenntartása és megszűntetése céljából nyilvántartást vezet.  
A nyilvántartás tartalmazza: 
a.) a jogosult természetes személyazonosító adatait, 
b.) a jogosult állampolgárságát, illetőleg bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállását, 
c.) a jogosult beföldi lakó-, illetőleg tartózkodási helyét, 
d.) a jogosult tartására köteles személy alapvető személyazonosító adatait, 
e.) a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatokat, 
f.) a szociális ellátás megállapítására, megváltoztatására és megszüntetésére vonatkozó 

döntést, 
g.) a jogosultság és a térítési díj megállapításához szükséges jövedelmi adatokat, 
h.) a jogosult Társadalombiztosítási Azonosító Jelét (TAJ szám) 
i.) közgyógyellátottakról vezetett nyilvántartás esetén a fentieken túl tartalmaznia kell  

az igazolvány sorszámát, 
j.) rendszeres szociális segélyben részesülők esetében a nem foglalkoztatott személy iskolai 

végzettségét és szakképesítését.  
 

II. Fejezet  
Pénzbeli ellátások 

I. Cím 
Ellátások formái 

 
13.§. (1) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára 
 
 a.) a jegyző e rendeletben, illetve a Szociális tv.-ben meghatározott feltételek szerint 
  aa.) időskorúak járadékát, 
  ab.) rendszeres szociális segélyt, 
  ac.) a 34. § (2) és (3) bekezdéseiben foglalt ápolási díjat; 
 
b.) a képviselő-testület e rendeletben, illetve a Szociális tv.-ben meghatározott feltételek 

szerint 
  ba.) lakásfenntartási támogatást, 
  bb.) átmeneti segélyt állapít meg (továbbiakban együtt: szociális rászorultságtól függő   
                   pénzbeli ellátások) 

II. Cím  
Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások  

14.§. (1) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások iránti kérelmet e rendeletben 
meghatározott módon az Önkormányzat Körjegyzői Hivatalánál kell előterjeszteni, melyhez 
csatolni kell az egyes ellátásoknál meghatározott okmányokat, dokumentumokat. 

(2) A Körjegyzői Hivatal az ellátások vonatkozásában formanyomtatványt rendszeresíthet, 
melyet az ügyfelek rendelkezésére bocsát.  

15. § 
Időskorúak járadéka 

 
(1) Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú 
személyek részére nyújtott támogatás. a jegyző időskorúak járadékában részesíti azt 

 



a) a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek saját és 
vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi 
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át, 
b) az egyedülálló, 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 
évesnél fiatalabb személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 95%-át, 
c) az egyedülálló, 75. életévét betöltött személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át. 
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt reá irányadó nyugdíjkorhatár alatt a Tny. 7. § (4)-(5) 
bekezdésében szabályozott nyugdíjkorhatárt kell érteni. 
(3) A jegyző időskorúak járadékában részesíti a 3. § (3) bekezdésének b) pontjában 
meghatározott személyt, amennyiben az e törvényben foglalt feltételeknek megfelel. 
(4) Nem állapítható meg az időskorúak járadéka, illetve a folyósítást meg kell szüntetni, ha 
a személy 
a) előzetes letartóztatásban van, elzárás, illetőleg szabadságvesztés büntetését tölti; 
b) 3 hónapot meghaladó időtartamban külföldön tartózkodik; 
c) a 3. § (3) bekezdése alá tartozik, és - a határ menti ingázó munkavállalókat kivéve - 
tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott. 
 
Az ellátás összege 
16. § (1) Az időskorúak járadékának havi összege 
a) jövedelemmel nem rendelkező 
aa) 32/B. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti jogosult esetén az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 80%-a, 
ab) 32/B. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti jogosult esetén az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 95%-a, 
ac) 32/B. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti jogosult esetén az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 130%-a; 
b) jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az a) pont szerinti összegnek és a jogosult havi 
jövedelmének a különbözete. 
(2) Ha az (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás összege az ezer forintot nem éri el, a 
jogosult részére akkor is legalább ezer forint összegű járadékot kell megállapítani. 

Eljárási szabályok 

17. §. Az időskorúak járadékának megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell a 63/2006. 
(III. 27.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot, valamint a 
jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelem valódiságának igazolására szolgáló iratot 
(nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, stb..).  
18. §. Az időskorúak járadékára való jogosultság feltételeit az önkormányzat kétévente 
legalább egyszer felülvizsgálja. 

Hajléktalan személyekre vonatkozó szabályok 

19. §.(1) A hajléktalan személy részére megállapított időskorúak járadéka esetén az erről 
rendelkező határozat egy példányát meg kell küldeni a fővárosi főjegyző részére. 
(2) A jegyző az időskorúak járadékában részesülő hajléktalanról a 12. §-ban szabályozott 
nyilvántartást vezeti, és gondoskodik az időskorúak járadékának a hajléktalan személy által 
meghatározott, határozatban foglalt címre történő folyósításáról. 
(3) Ha a hajléktalan személy a (2) bekezdés szerint folyósított időskorúak járadékát három 
hónap időtartamon keresztül nem veszi át, a támogatás folyósítását a jegyző szünetelteti, és 
erről a tényről a járadékot megállapító jegyzőt tájékoztatja, amely dönt az ellátás 
fenntartásáról, illetve megszüntetéséről. 



(4) Ha ugyanazon hajléktalan személy részére két vagy több önkormányzat jegyzőinek 
döntése szerint egyidejűleg kellene járadékot folyósítani, csak az utóbb megállapított 
járadék folyósítható. Ilyen esetben a főjegyző tájékoztatja a járadékot korábban megállapító 
jegyzőt az általa megállapított ellátás folyósításának megszüntetéséről. 
 
(5) A főjegyző által az (1)-(4) bekezdés szerint folyósított időskorúak járadékának összegét 
a helyi önkormányzatokért felelős miniszter megtéríti a fővárosi önkormányzat részére. 
 

Rendszeres szociális segély  
 
20.§. (1) A rendszeres szociális segély a hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú 
személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. A települési önkormányzat, 2007. január 
1-jétől a jegyző rendszeres szociális segélyt állapít meg annak az aktív korú személynek, 
aki 
a) egészségkárosodott, 
b) vagy nem foglalkoztatott, 
c) vagy támogatott álláskereső, 
feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított.  

 
(2) Az (1) bekezdés a) pontja alkalmazásában egészségkárosodott személynek minősül az, 
aki 
a) munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve legalább 50%-os mértékű 
egészségkárosodást szenvedett, vagy 
b) vakok személyi járadékában részesül, vagy 
c) fogyatékossági támogatásban részesül. 
 
(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában akkor nem biztosított a megélhetés, ha a családnak az 
egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 90%-át és vagyona nincs. 
 
(4) Az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában nem foglalkoztatott személynek minősül az, 
akinek esetében 
a) a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék (a 
továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás), illetőleg a jövedelempótló támogatás 
folyósítási időtartama lejárt, és álláskeresést ösztönző juttatásban nem részesül, vagy 
b) az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási 
idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően az Flt. alapján 
álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot, vagy 
c) a rendszeres szociális segély iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami 
foglalkoztatási szervvel, vagy a lakó-, tartózkodási hely szerint illetékes települési 
önkormányzat által kijelölt szervvel (a továbbiakban: együttműködésre kijelölt szerv) 
legalább egy év időtartamig együttműködött, vagy 
d) az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres 
szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a 
rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, az ideiglenes 
özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, illetve az özvegyi nyugdíj folyósítása a Tny. 52. §-
ának (3) bekezdése szerinti okból szűnt meg, és közvetlenül a kérelem benyújtását 
megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel, vagy az együttműködésre kijelölt szervvel 
legalább három hónapig együttműködött, 



e) a rendszeres szociális segély folyósítása a munkaképesség-csökkenés, illetve az 
egészségkárosodás mértékének változása miatt szűnt meg, 
és keresőtevékenységet nem folytat, ide nem értve a közmunkát, közhasznú munkát vagy 
közcélú munkát (a továbbiakban együtt: közfoglalkoztatás) és az alkalmi munkavállalói 
könyvvel végzett munkát. 
 
21.§. (1) A nem foglalkoztatott személy a rendszeres szociális segély folyósításának 
feltételeként az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központtal, illetőleg annak 
kirendeltségével (a továbbiakban: munkaügyi központ), Nyírparasznya Község 
Önkormányzatával valamint a Szociális Szolgálatató és Kistérségi Gyermekjóléti Szolgálattal, 
mint együttműködésre kijelölt szervvel ( továbbiakban: együttműködésre kijelölt szerv )  
köteles együttműködni. 
 
(2) Az együttműködési kötelezettség keretében a nem foglalkoztatott személy:  
a) a munkaügyi központ által szervezett munkaerőpiaci szolgáltatásokat  igénybe veszi,  
b) az együttműködésre kijelölt szervnél a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon 
belül nyilvántartásba veteti magát, 
c) a beilleszkedését segítő programról írásban megállapodik az egyűttműködésre kijelölt 
szervvel   
d) teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat, 
e) a segély kifizetésének napján a Körjegyzői Hivatalban megjelenik,                 
akadályoztatása esetén, a neki fel nem róható akadályról előzetesen, személyesen, vagy 
telefonon értesíti a hivatal kijelölt ügyintézőjét. 
 
(3) A beilleszkedést segítő program a rendszeres szociális segélyben részesülő személy 
szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva a következőkre terjedhet ki: 
a)az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra, 
b) a nem foglalkoztatott személy számára előírt egyéni képességeket fejlesztő vagy az 
életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő 
felkészülési programban való részvételre, 
c) a felajánlott és számára – a Szt. 37/H. § (6) bekezdése szerint –  megfelelő munkalehetőség 
elfogadására, 
d) a munkaügyi központnál munkanélküliként történő nyilvántartásba vételre és az  
elhelyezkedés érdekében a munkaügyi központtal való együttműködésre. 
 
 (4) Együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a segélyezett: 
a) a (2) bekezdésben foglaltakat nem vállalja, vagy nem teljesíti, 
b) a rendszeres szociális segélyre való jogosultság feltételeinek vizsgálatában nem működik 
együtt 
c) a munkaügyi központ vagy az önkormányzat által felajánlott megfelelő munkalehetőséget 
nem fogadja el, a felajánlásra nem jelenik meg, vagy elfogadja, de a munkavégzést nem kezdi 
meg, valamint a munkáltatója a foglalkoztatást rendkívüli felmondással jogszerűen 
megszünteti. 
d) az együttműködési felhívásra, munkavégzésre nem jelenik meg és akadályoztatásának, 
távolmaradásának alapos okáról szóló igazolást az ok megszűntétől számított 3 napon belül 
nem mutatja be. 
 
(5) A nem foglalkoztatott személyek foglalkoztatására a Szt. 37/H. §-át kell alkalmazni. 

 
 



22. §. (1) A rendszeres szociális segély megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell:  
 
a.) a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 
- 3 számú melléklete szerinti formanyomtatványt, 
- 1. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot,  
b) a közös háztartásban élő gyermek(ek)re vonatkozóan 
ba) ha a tankötelezett korhatárt már betöltötték, a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról 
szóló igazolás, valamint 
bb) a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos 
állapotot igazoló irat. 
  
(2) A rendelet 20. §-ának (2) bekezdésében meghatározott egészségkárosodott személy 
esetében a 22. §. (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a kérelem elbírálásához szükséges 
 
a) az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet szakértői bizottságának a 
munkaképesség legalább 67%-os mértékű csökkenéséről, illetve a legalább 50%-os mértékű 
egészségkárosodásról készült szakvéleménye, vagy 
b) a Magyar Államkincstár illetékes Regionális Igazgatóságának igazolása arról, hogy a 
kérelmező vakok személyi járadékában, illetve fogyatékossági támogatásban részesül. 
 
(3) A rendelet 20.§. (4) bekezdése alapján nem foglalkoztatottnak minősülő személy (a 
továbbiakban: nem foglalkoztatott személy) esetében – a 24.§. (1) bekezdésben foglaltakon 
túlmenően - a kérelem elbírálásához szükséges 
a) a regionális munkaügyi központ, illetőleg annak kirendeltsége (a továbbiakban együtt: 
munkaügyi központ) igazolása a munkanélküli járadék, illetve az álláskeresési járadék, 
álláskeresési segély, vállalkozói járadék (a továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) 
folyósítása időtartamának lejártáról, valamint arról, hogy a nem foglalkoztatott személy 
álláskeresést ösztönző juttatásban nem részesül, vagy 
c) a rendelet 20. §-a (4) bekezdésének b) pontja szerinti esetben a munkaügyi központ 
igazolása arról, hogy az álláskeresési támogatásra való jogosultsága nem áll fenn, továbbá a 
munkaviszonyban töltött azon napjainak számáról, amelyeket a foglalkoztatás elősegítéséről 
és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) szerint az 
álláskeresési támogatás megállapításánál figyelembe kell venni, 
d) a rendelet 20. §-a (4) bekezdésének c) és d) pontja szerinti együttműködés (a 
továbbiakban: megelőző együttműködés) esetén a munkaügyi központ vagy a lakcím szerint 
illetékes települési önkormányzat által kijelölt szerv (a továbbiakban: együttműködésre 
kijelölt szerv) igazolása annak teljesítéséről, 
e) a rendelet 20. §-a (4) bekezdésének d)-e) pontjában meghatározott ellátások 
megszüntetéséről szóló határozat, továbbá 
f) az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata; az alapfokú vagy annál 
alacsonyabb iskolai végzettségről okirat hiányában nyilatkozat is elfogadható. 
 
(4) A rendelet 20. §-a (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott támogatott álláskereső 
személy esetében - az (1) bekezdésben foglaltakon túl - a kérelem elbírálásához szükséges a 
munkaügyi központ igazolása arról, hogy a kérelmező álláskeresési támogatásban részesül. 
Az igazolásnak tartalmaznia kell az álláskeresési támogatás havi összegét és a folyósítás 
lejártának várható időpontját. 
 
 
23.§.  (1) Ha az önkormányzat vitatja a vagyonnyilatkozat  



a.) ingatlanra vonatkozó becsült forgalmi értékét, az ingatlan fekvése szerinti illetékhivatalnál 
az ingatlan forgalmi értékének megállapítására,  
b.) járműre, gépi meghajtású termelő- és munkaeszközre vonatkozó becsült forgalmi értékét, a 
vám-és pénzügyőrség által alkalmazott vámérték megállapítása iránt intézkedik.  
 
 
24. §. Az érintettet a kérelem benyújtásakor tájékoztatni kell az együttműködési 
kötelezettségről. A rendszeres szociális segélyt megállapító határozatban rendelkezni kell az 
együttműködési kötelezettségről, annak tartalmáról, mértékéről, a kötelezettség 
megszegésének következményeiről.  
 
24/A. §. Ha  a rendszeres szociális segélyben részesülő személy a segély folyósításának 
időtartama alatt együttműködési kötelezettségét megszegi, akkor 
a) a segély összegét 6 hónapig 75%-os mértékben kell folyósítani. 
b) az együttműködési kötelezettség súlyos, vagy két éven belül történő ismételt 
megszegése esetén a rendszeres szociális segélyt meg kell szüntetni. E rendelkezés 
alkalmazása során az együttműködési kötelezettség súlyos megszegésének az az eset minősül, 
ha a segélyben részesülő személy a felajánlott és megfelelő munkalehetőséget nem fogadja el, 
vagy ha az önkormányzat által szervezett foglalkoztatást a munkáltató rendkívüli 
felmondással jogszerűen megszünteti.   
 
25. §. (1) A rendszeres szociális segélyre való jogosultság 
a) a (3) bekezdés a) pontjában foglalt esetben a munkanélküliek jövedelempótló   
    támogatása, illetőleg az Flt. alapján folyósított álláskeresési támogatás, vagy    
    álláskeresést ösztönző juttatás időtartamának kimerítésétől, 
b) a (3) bekezdés b) pontjában foglalt esetben a keresőtevékenység megszűnésétől, 
 
(2) A nem foglalkoztatott személy részére megállapított rendszeres szociális segély a 
megszüntetéstől számított harminchat hónapon belül - ide nem értve a 24/A.§. b) pontja 
szerinti megszüntetési esetet - az előzetes együttműködési kötelezettség teljesítése nélkül 
ismételten megállapítható, amennyiben a rendszeres szociális segélyre való jogosultsági 
feltételek egyébként fennállnak. 
 
26. §. (1)  A települési önkormányzat a nem foglalkoztatott személyek munkaerő-piaci 
helyzetének javítása érdekében foglalkoztatást szervez. A foglalkoztatási kötelezettség 
közfoglalkoztatás biztosításával teljesíthető. Az önkormányzat által szervezett 
foglalkoztatás időtartama legalább harminc munkanap, kivéve, ha a nem foglalkoztatott 
személyt alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatják. Az alkalmi munkavállalói 
könyvvel közcélú munka keretében történő foglalkoztatásra abban az esetben kerülhet sor, 
ha a foglalkoztatás első napjától számított hat hónapon belül a foglalkoztatás együttes 
időtartama eléri a harminc munkanapot. A foglalkoztatás megszervezését az önkormányzat 
másik önkormányzattal létrehozott társulás vagy más szervezet útján is végezheti. 
 
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában közcélú munka alatt az olyan közmunkának vagy 
közhasznú munkának nem minősülő állami vagy helyi önkormányzati feladat ellátását kell 
érteni, amelynek teljesítéséről - jogszabály alapján - a települési önkormányzat 
gondoskodik. 
 
(3) A nem foglalkoztatott személy által egybefüggően végzett közcélú munka időtartama a 
12 hónapot nem haladhatja meg. A nem foglalkoztatott személy ezen foglalkoztatásának 



megszűnését követő 12 hónapon belül - egyéb feltételek fennállása esetén - ismételten 
akkor foglalkoztatható közcélú munka keretében, ha a személy nem jogosult az 
álláskeresési támogatásra. 
 
(4) Közcélú munka keretében foglalkoztatható 
a) a rendszeres szociális segélyre jogosult, 
b) a 20. § (4) bekezdésének c)-d) pontjában foglaltak szerint együttműködő, 
c) a rendszeres szociális segélyre az álláskeresési támogatásra való jogosultsága miatt   
 már nem jogosult nem foglalkoztatott személy. 
 
 
27. §. (1) A települési önkormányzat a rendszeres szociális segély megállapítása előtt az 
aktívkorú nem foglalkoztatott személy foglalkoztatásának lehetőségét megvizsgálja.  
 
a.) Ha az önkormányzat a kérelmező foglalkoztatását 30 napon belül biztosítja, akkor a 
kérelem benyújtása és a foglalkoztatás megkezdése közötti időtartamra a rendszeres szociális 
segély havi összegének időarányos része jár.  
b.) Ha az önkormányzat a segélyre irányuló kérelem benyújtásától számított 30 napon belül a 
kérelmező foglalkoztatását nem tudja biztosítani, úgy – a jogosultsági feltételek fennállása 
esetén – a kérelem benyújtásának időpontjától rendszeres szociális segélyt állapít meg részére.  
 
(2) A nem foglalkoztatott személy akkor köteles a felajánlott munkát elfogadni, ha 
a) a munka a szakképzettségének, iskolai végzettségének, vagy annál eggyel alacsonyabb 
szintű végzettségnek, vagy az általa utoljára legalább hat hónapig betöltött munkakör 
képzettségi szintjének, valamint az Flt. 25. §-a (2) bekezdésének b) és d) pontjának 
megfelel, és 
b) a várható havi kereset eléri a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegét, 
c) a részmunkaidős foglalkoztatás esetén a munkahely és a lakóhely közötti naponta történő 
oda- és visszautazás ideje az Flt. 25. §-a (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott 
időtartam felét nem haladja meg és várható havi keresete legalább a mindenkori kötelező 
legkisebb munkabér összegének időarányos részét eléri. 
 
(3) A foglalkoztató a biztosítás kezdetére vonatkozó bejelentéssel egyidejűleg tájékoztatja 
az állami foglalkoztatási szervet a közcélú munka keretében foglalkoztatott személyek 
természetes személyazonosító adatairól, a foglalkoztatás kezdő időpontjáról és várható 
időtartamáról, valamint a közcélú munkavégzés helyéről. 
 
 
28. §. (1) Nem állapítható meg rendszeres szociális segély, illetőleg a megállapított ellátást 
meg kell szüntetni annak 
a) a személynek, aki 
aa) 
ab) előzetes letartóztatásban van, elzárás büntetését, illetve szabadságvesztés büntetését 
tölti, 
ac) a 3. § (3) bekezdése alá tartozik, és - a határ menti ingázó munkavállalókat kivéve - 
tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott; 
b) a nem foglalkoztatott személynek, aki 
ba) a rendszeres szociális segély iránti kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően 
folyósított jövedelempótló támogatásának időtartama alatt az önkormányzattal, illetőleg az 
állami foglalkoztatási szervvel nem működött együtt, 



bb) gyermekgondozási segélyben, illetve gyermeknevelési támogatásban részesül, 
bc) katonai szolgálatot teljesít, 
bd) gyermekgondozási segélyre jogosult, a gyermek egyéves korának betöltéséig, 
be) - a (3) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel - keresőtevékenységet folytat, ide nem 
értve a közfoglalkoztatásban való részvételt és az alkalmi munkavállalói könyvvel történő 
munkavégzést, 
bf) közoktatási, illetőleg felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint 
tanulmányokat folytat, vagy az Flt. szerint képzési támogatásként keresetpótló juttatásban 
részesül. 

A rendszeres szociális segély összege 

29.§. (1) A rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a 
jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a teljes 
munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér mindenkori 
kötelező legkisebb összegének személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási 
és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegét. A családi jövedelemhatár összege megegyezik a 
család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összege 90%-ának szorzatával. 
 
(2) Ha a rendszeres szociális segély összege az (1) bekezdésben foglalt számítás szerint a 
havi ezer forintot nem éri el, a jogosult részére ezer forint összegű ellátást kell 
megállapítani. 
 
(3) Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő, illetve a közfoglalkoztatásban részt vevő 
és rendszeres szociális segélyben (ideérve a szünetelés esetét is) részesülő személy nem a 
közfoglalkoztatás, illetve az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés körébe 
tartozó keresőtevékenységet kezd, és ezzel kapcsolatos bejelentési kötelezettségének eleget 
tett, részére a rendszeres szociális segélyt 
a) a keresőtevékenység kezdő napjától számított három hónapig 50%-os összegben, 
b) az a) pont szerinti időtartam lejártát követő naptól számított három hónapig 25%-os 
összegben kell továbbfolyósítani, feltéve, hogy a rendszeres szociális segélyben részesülő 
személy keresőtevékenysége folyamatosan fennáll.  
 
(4) A (3) bekezdés szerinti továbbfolyósítás időtartama alatt 
a) a rendszeres szociális segélyre való jogosultságot, illetve a segély összegét felülvizsgálni 
nem kell, 
b) az aktív korú személynek együttműködési kötelezettsége nincs, azonban a 
keresőtevékenység folyamatos fennállását havonta igazolnia kell. 

 
(5) A (3) bekezdés szerinti továbbfolyósításra a továbbfolyósítás megszűnését követő hat 
hónapon belül ismételten nem kerülhet sor. 
 
(6) Ha a (3) bekezdés szerinti továbbfolyósítás esetén a rendszeres szociális segély összege 
a havi ezer forintot nem éri el, a jogosult részére ezer forint összegű ellátást kell folyósítani. 
 
(7) Ha a közfoglalkoztatásban részt vevő személy a (3) bekezdés szerint kezd egyéb 
keresőtevékenységet, részére a segélyt a közfoglalkoztatást közvetlenül megelőzően 
folyósított segély összege alapján kell továbbfolyósítani. 
 



(8) Ha a rendszeres szociális segélyt a 24/A. §. a) pontja szerinti összegben folyósítják és a 
segélyben részesülő személy a (3) bekezdés szerint egyéb keresőtevékenységbe kezd, akkor 
részére a segélyt ezen összeg alapulvételével kell továbbfolyósítani. 
 
(9) Közfoglalkoztatásban részt vevő személy esetében a rendszeres szociális segély a 
szociális törvény 25. § (4)-(6) bekezdése szerinti felülvizsgálatát a közfoglalkoztatás 
megszűnését követően kell lefolytatni. 
 
(10) A szociális törvény 25. § (4)-(6) bekezdése szerinti felülvizsgálat esetén a rendszeres 
szociális segélyben részesülő személy házastársa vagy élettársa közfoglalkoztatásból 
származó jövedelmének 50%-át kell figyelembe venni. 

 
30. §. (1) Az önkormányzat a rendszeres szociális segélyre való jogosultságot évente 
felülvizsgálja. Ha a segélyre való jogosultság feltételeinek felülvizsgálata nyomán 
megállapítást nyer, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, az önkormányzat a segélyt 
továbbfolyósítja.   
 
(2) A rendszeres szociális segély folyósítása - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - 
szünetel, ha a nem foglalkoztatott vagy támogatott álláskereső személy 
közfoglalkoztatásban vesz részt, ide nem értve az alkalmi munkavállalói könyvvel történő 
foglalkoztatást. 
 
(3) Ha a közfoglalkoztatásból származó havi kereset a megállapított rendszeres szociális 
segély havi összegénél legalább ezer forinttal kevesebb, a rendszeres szociális segélyt olyan 
összegben kell folyósítani, hogy a kereset és a segély együttes összege - a 29. § (1) 
bekezdésére is figyelemmel - megfeleljen a rendszeres szociális segély megállapított 
összegének. 
 
Hajléktalan személyekre vonatkozó szabályok 
 
31. §. (1) A hajléktalan személy részére megállapított rendszeres szociális segély esetén az 
erről rendelkező határozat egy példányát meg kell küldeni a fővárosi főjegyző részére. 
 
(2) A főjegyző gondoskodik a rendszeres szociális segélynek a hajléktalan személy által 
meghatározott határozatban foglalt címre történő folyósításáról.  
 

Lakásfenntartási támogatás 
Az ellátás feltételei 
 
32. §. (1) ) a lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az 
általuk lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos 
rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.  

(2) Az önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújt a mindenkor hatályos Szociális tv-ben 
meghatározott feltételek szerinti jogosultnak (továbbiakban: normatív lakásfenntartási 
támogatás), 

(3) Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az 
egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 150%-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi 
összjövedelmének 20%-át meghaladja. 



(4) A normatív lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége 
az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy 
négyzetméterre jutó elismert havi költség 2008. évben 425 Ft. A 2008. évet követően az egy 
négyzetméterre jutó elismert havi költség összegét az éves központi költségvetésről szóló 
törvény - a várható energiaárak emelkedésére figyelemmel - határozza meg. 
 
(5) A normatív lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság 

a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm, 
b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm, 
c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm, 
d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm, 
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság 

és minden további személy után 5-5 nm, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás 
nagysága. 

 
(6) A normatív lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege 
a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy 
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 50%-át, 
b) az a) pont szerinti mértéket meghaladó egy főre jutó havi jövedelem esetén a 
lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) 
szorzata, de nem kevesebb, mint 2500 forint. A támogatás összegét 100 forintra kerekítve 
kell meghatározni. 
 
(7) A (6) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik: 

 
TM =    0,3- 

J-0,5 NYM
───── 

 
x 0,15, 

 NYM  
ahol a J a jogosult háztartásában egy főre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell 
meghatározni. 

 
(8) A normatív lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani. 
 
Eljárási szabályok 
 
33. §. (1) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható 
meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell 
tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. 
 
(2) A normatív lakásfenntartási támogatás egy év időtartamra kell megállapítani.  

(3) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet évente meg kell újítani.  

(4) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és családja 
jövedelem igazolását. 
 
(5) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemben nyilatkozni kell arról is, hogy a támogatást 
kérő milyen jogcímen lakik a lakásban.  

 
 



Ápolási díj 
 
Az ellátás feltételei 
 
34. §. (1) Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó 
nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. 
 
(2) Ápolási díjra jogosult - a jegyes kivételével - a hozzátartozó [Ptk. 685. § b) pontja], ha 
állandó és tartós gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg 18 év alatti 
személy gondozását, ápolását végzi. 
 
(3) A jegyző a fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását 
végző személy kérelmére a Szociális tv.-ben foglalt összegű ápolási díjat állapít meg. 
 
35. §. (1) Az ápolási díj megállapítása iránti kérelmet a 63/2006.(III. 27) Korm. Rendelet 4. 
számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.  
A 34.§. (2) és (3) bekezdése szerinti ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a 
háziorvos 
a.) igazolását arról, hogy az ápolt súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg, 
b.) arra vonatkozó szakvéleményét, hogy az ápolt állandó és tartós gondozásra szorul. 
 
(2) A 34. § (3) bekezdés alkalmazása során fokozott ápolást igénylő az a személy, aki mások 
személyes segítsége nélkül önállóan nem képes 
a.) étkezni, vagy 
b.) tisztálkodni, vagy 
c.) öltözködni, vagy 
d.) illemhelyet használni, vagy 
e.) lakáson belül – segédeszköz igénybevételével sem – közlekedni, feltéve, hogy esetében az 
a-e.) pontokban foglaltak közül legalább három egyidejűleg fennáll. 
 
(3) A jegyző a (2) bekezdésben foglalt feltételek fennállásáról az ápolt személy tartózkodási 
helye szerint illetékes módszertani intézmény által kijelölt szakértő szakvéleménye alapján 
dönt. 
 
36. § (1) Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha 
a) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali 
ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban, illetőleg óvodai, 
gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos intézményi elhelyezésben részesül, vagy 
közoktatási intézmény tanulója, illetőleg felsőoktatási intézmény nappali tagozatos 
hallgatója kivéve, ha 
aa) a közoktatási intézményben eltöltött idő a kötelező tanórai foglalkozások időtartamát 
nem haladja meg, vagy 
ab) az óvoda, a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevételének, illetőleg a 
felsőoktatási intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát nem 
haladja meg, vagy 
ac) az óvoda, a közoktatási, illetőleg a felsőoktatási intézmény látogatása, vagy a nappali 
ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevétele csak az ápolást végző személy rendszeres 
közreműködésével valósítható meg, 
b) rendszeres pénzellátásban részesül, és annak összege meghaladja az ápolási díj összegét, 
ide nem értve a (4) bekezdés szerinti esetet, valamint azt a táppénzt, amelyet az ápolási díj 



folyósításának időtartama alatt végzett keresőtevékenységéből adódó biztosítási jogviszony 
alapján - keresőképtelenné válása esetén - folyósítanak, 
c) szakiskola, középiskola, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, 
hallgatója, 
d) keresőtevékenységet folytat és munkaideje - az otthon történő munkavégzés kivételével - 
a napi 4 órát meghaladja, 
 
Eljárási szabályok 
 
37.§ (1) Az ápolási díjra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha 
a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé, 
b) az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, 
c) az ápolt személy meghal, 
d) az ápolást végző vagy az ápolt személy tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási 
jogának gyakorlásával felhagyott, 
e) a 36.§. (1) bekezdésben megjelölt jogosultságot kizáró körülmény következik be. 

 
(2) Az ápolt személy halála esetén az ápolási díj folyósítását a halál időpontját követő 
második hónap utolsó napjával kell megszüntetni. 
 
(3) Az ápolási díjat kérelmező illetve az önkormányzat a 35.§. (1) bekezdés b.) pontja szerinti 
szakvélemény felülvizsgálatát az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat 
területileg illetékes városi intézetének tiszti főorvosa által kijelölt az ápolást indokoló 
diagnózis szerinti szakorvostól vagy szervtől kérheti. 
 
38. §.(1) Az ápolási díj folyósításának időtartama szolgálati időre jogosít. Az ápolási díjban 
részesülő személy - ide nem értve a Tbj. 26. §-a alapján nyugdíjjárulék fizetésére nem 
kötelezett személyt - az ellátás után nyugdíjjárulék és magán-nyugdíjpénztári tagdíj 
fizetésére kötelezett. A települési önkormányzat az ápolási díj folyósításának időtartamára a 
társadalombiztosítási járulék nyugdíjbiztosítási ágazatára jutó járulék fizetésére kötelezett. 
 
39. §. Az ápolási díjra való jogosultság feltételeit az önkormányzat kétévente legalább egyszer 
felülvizsgálja.  
 
Az ápolási díj összege 
 
40. §. (1) Az ápolási díj havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

a) a 34. § (2) bekezdésében foglalt esetben 100%-a, 
b) a 34. § (3) bekezdésében foglalt esetben 130%-a, 

 
(2) Az ápolási díj havi összege a más rendszeres pénzellátásban részesülő jogosult esetén az 
(1) bekezdés szerinti összegnek és a jogosult részére folyósított más rendszeres pénzellátás 
havi összegének a különbözete. Ha a különbözet az ezer forintot nem éri el, a jogosult 
részére ezer forint összegű ápolási díjat kell megállapítani. 
 

Átmeneti segély 
 
41.§. (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő 
személyek részére átmeneti segélyt nyújt. 



(2) Átmeneti segélyben részesíthetők, akik önmaguk illetve családjuk létfenntartásáról más 
módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások különösen 
betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak.  
 
42. §. (1) Átmeneti segélyben csak azt a személyt lehet részesíteni, akinek családjában az egy 
főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén 
annak 150%-át nem haladja meg.  
 
(2) Rendkívüli méltánylást érdemlő élethelyzet – haláleset, betegség, elemi kár – esetén az (1) 
bekezdésben meghatározott feltételektől el lehet térni, ha egyébként a 41. §.-ban 
meghatározott feltételek fennállnak. 
 
(3) Az átmeneti segély esetileg, időszakosan illetve kamatmentes kölcsön formájában is 
adható.  
 
Eljárási szabályok 
 
43. §. (1) Az átmeneti segély megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell a kérelmező és 
családja jövedelemigazolását, illetve a havi rendszeres jövedelemmel nem rendelkező és 
pályakezdő személyek esetében az erre való nyilatkozatot.  
 
43/A. §. (2) Amennyiben a rászorultsággal illetve a nyújtott átmeneti segély céljának 
megfelelő felhasználásával kapcsolatban a kérelem elbírálásakor kétség merül fel, a 
kérelmező köteles a hivatal által kezdeményezet környezettanulmány végrehajtásában 
közreműködni. Ha a közreműködést megtagadja, kérelme elutasítható.  
 
Összege 
 
44. §. (1) Az átmeneti segély összege alkalmanként 2 000 Ft-nál kevesebb és a mindenkori 
öregségi nyugdíjminimum 80%-ánál több nem lehet. 
 
 (2) A kamatmentes szociális kölcsön formájában nyújtott átmeneti segély összegének 
arányban kell állnia a felhasználási céljával, azonban nem haladhatja meg a mindenkori 
öregségi nyugdíjminimum ötszörösét. A szociális kölcsönt havi egyenlő részletekben kell 
törleszteni legfeljebb 6 hónap alatt.  
 
(3) Indokolt esetben, a segélyben részesített személy kötelezhető a segély felhasználásáról 
történő elszámolásra. Ez esetben, a határozatban a felhasználás célját is meg kell határozni.  
 
(4) Az átmeneti segély iránti kérelem elbírálásakor, amennyiben a kérelmező életmódja, 
életvitele arra enged következtetni a jegyző által készített környezettanulmány alapján, hogy a 
kérelmező a részére megállapított átmeneti segélyt nem a saját vagy családja létfenntartásához 
nélkülözhetetlen árucikkekre fordítaná, részére az átmeneti segélyt természetbeni juttatásként 
kell megállapítani.  
 
(5) A (4) bekezdésben foglalt természetbeni ellátás formái a következők lehetnek: 
- a település élelmiszert forgalmazó boltjaiban kizárólag közvetlen fogyasztásra  alkalmas 
alapvető élelmiszerek vásárlására jogosító utalvány, 
 - gyógyszertámogatás. 
 



(6) Az átmeneti segély megállapítását követően a természetbeni juttatás jogosult számára 
történő biztosítása megszervezéséről a jegyző gondoskodik.  
 

Temetési segély 
 

Az ellátás feltételei 
45. §. (1) Az önkormányzat temetési segélyt nyújt annak aki, a meghalt személy 
eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására 
köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja 
létfenntartását veszélyezteti, feltéve, hogy a családjában az egy főre eső jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő 
esetében annak 220%-át.  
 
(2) Temetési segély nem állapítható meg annak  
a.) akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem eléri az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének háromszorosát, 
b.) aki a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény alapján temetési hozzájárulásban 
részesül. 
 
Eljárási szabályok 
 
46. §. (1) A temetési segély iránti kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeiről a segélyt 
kérő vagy vele egy háztartásban élő családtagja nevére kiállított számlák eredeti példányát.  

(2) Ha a temetési segély megállapítását nem a haláleset helye szerint illetékes települési 
önkormányzattól kérik, a kérelemmel egyidejűleg be kell mutatni az elhunyt halotti 
anyakönyvi kivonatát is.  

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott számlákat a kérelmező részére vissza kell adni. A 
megállapított segély összegét – vagy a kérelem elutasításának tényét - , illetve a határozat 
számát a jegyző a számlákra rávezeti.  

(4) Temetési segély megállapítható a temetés költségeit igazoló számla hiányában is, ha a 
segélyt megítélő határozatban rendelkeznek a folyósított összeggel kapcsolatos utólagos 
elszámolási kötelezettségről. 

47. §. A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és családja jövedelemigazolását. 

Összege 
 
48. §. (1) A segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés 
költségeinek 10%-ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a 
kérelmezőnek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti.  
 
(2) Az (1) bekezdés értelmében a helyben szokásos legolcsóbb temetési költséget 100 000 Ft-
ban állapítja meg a Képviselő-testület.  

III. Fejezet 
Természetben nyújtott szociális ellátások 

 
 
 49. §. (1) A Képviselő-testület döntése vagy – hatáskör átruházás esetén – a hatáskörrel 
rendelkező szerv, személy döntése alapján egyes pénzbeli ellátások egészben vagy részben 
természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható.  



 
(2) Természetbeni ellátás különösen az élelmiszer, a tankönyv, a tüzelő segély, a közüzemi 
díjak, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetése. 
 
50. §. Az önkormányzat a következő természetben nyújtott szociális ellátásokat állapítja meg: 
 a.) pénzbeli ellátások, melyek természetben is nyújthatóak: 
  - lakásfenntartási támogatás 
  - átmeneti segély 
  - temetési segély 
 b.) jellegükből fakadóan természetbeni ellátások: 
  - köztemetés  
  - közgyógyellátás 
   

Köztemetés 
 

Az ellátás feltételei 
 
51. §. (1) Közköltségen kell eltemetni az önkormányzat illetékességi területén elhunyt 
személyt, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy vagy az 
eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. 
 
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakról az önkormányzat polgármesterének kell gondoskodnia, a 
halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül.  
 
Eljárási szabályok 
 
52. §. (1) Az elhunyt személy elhalálozása időpontjában fennálló lakóhelye (továbbiakban: 
utolsó lakóhely) szerinti települési önkormányzat a köztemetés költségét az 51. §. (1) 
bekezdés szerinti önkormányzatnak megtéríti. A megtérítés iránti igényt a köztemetés 
elrendelésétől számított 60 napon belül kell bejelenteni.  
 
(2) Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat  
a.) a költségeket hagyatéki  teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy 
b.) az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi. 
 
(3) Ha az elhunyt személynek utolsó lakóhelye nem volt, vagy az nem ismert, úgy a temetési 
költséget viselő önkormányzat a (2) bekezdés szerint jár el.  
 

Közgyógyellátás 
 
Az ellátás feltételei 
53. §. A szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapot megőrzéséhez és 
helyreállításához, kapcsolódó kiadásainak csökkentésére közgyógyellátási igazolvány 
állítható ki.  
 
54.§. (1) A jegyző a közgyógyellátással kapcsolatos jogköreit az e cím alatt meghatározottak 
figyelembe vételével gyakorolja.  
 



(2) A Szociális törvény 50. §. (1) és (2) bekezdésében foglaltakon kívül az a szociálisan 
rászorult személy is jogosult a közgyógyellátásra, akinek esetében a képviselő – testület által 
itt meghatározott feltételek fennállnak: 
 
- az egy főre számított havi családi jövedelme az öregségi nyugdíj 150 %-át, egyedül 
élő esetén 200 %-át nem haladja meg, továbbá 
- a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb  összegének 25 %-át eléri vagy meghaladja. 
 
(3) A közgyógyellátás iránti kérelem elbírálásához a havi rendszeres gyógyító ellátásokról a 
63/2006. (III. 27.) Kormány rendelet 10. számú melléklet alapján kiállított háziorvosi 
igazoláson túl szükséges a Szt. 50. §.ának (3) bekezdése szerinti igény esetén az 
önkormányzat rendeletében foglalt feltételek fennállását igazoló irat.  
 
Eljárási szabályok 
 
55. §. (4) A közgyógyellátása való jogosultság iránti kérelmet a pénzbeli és természetbeni 
szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes 
szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) 
meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani, amelyhez csatolni kell a havi rendszeres 
gyógyító ellátásokról szóló, a Korm. rendelet alapján kiállított háziorvosi igazoláson túl, e 
rendelet 1. számú melléklet szerinti jövedelem- és vagyonnyilatkozatot és a 
jövedelemszámításhoz szükséges jövedelemigazolásokat. 
 
56. §. (1) A jegyző évente ellenőrzi az 55. §. (1) bekezdés alapján kiadott igazolvány kiállítása 
okának fennállását.  
 

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 
 

57. § (1) A jegyző az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából annak a személynek 
állapítja meg szociális rászorultságát, 
a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 120%-át, 
b) aki egyedülélő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
150%-át nem haladja meg, és családjának vagyona nincs. 
 
(2) A szociális rászorultság igazolásáról a jegyző hatósági bizonyítványt (a továbbiakban: 
bizonyítvány) állít ki. A bizonyítvány érvényességi ideje 1 év. A bizonyítvány tartalmazza: 
a rászoruló személy nevét, lakcímét, TAJ számát, a rászorultság tényét, az igazolás 
érvényességi idejét. A bizonyítvány az (1) bekezdésben megjelölt feltételek fennállta esetén 
ismételten kiállítható. 
 
(3) A szociálisan rászorult személyekről a jegyző nyilvántartást vezet és a külön jogszabály 
szerint bejelentési kötelezettséget teljesít az egészségbiztosítási szerv felé. 

 
 
 
 
 
 



IV. Fejezet 
Szociális szolgáltatások 

 
I. cím 

Az ellátások formái 
 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
 

58. § (1) A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó ellátást (a 
továbbiakban: személyes gondoskodás) az önkormányzat biztosítja. 

 
(2) Az önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek részére az alábbi személyes 
gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakellátási formákat biztosítja: 
 a.) alapellátás 

aa.) étkeztetés 
  ab.) házi segítségnyújtás 
 
 b.) szakellátás: Idősek Klubja („Őszirózsa Öregek Napközi Otthona”) 
 

Étkeztetés 
 

59. §. (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi 
egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguknak illetve önmaguknak és 
eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen 

a) koruk, 
b) egészségi állapotuk, 
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 
d) szenvedélybetegségük, vagy 
e) hajléktalanságuk miatt. 

 
(2) Szociálisan rászorultnak kell tekinteni, akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem 
haladja meg  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230 %, egyedül élő esetén 
a 280 %-át. 
 
 (3) A szociális étkeztetés iránti kérelmet az Őszirózsa Öregek Napközi Otthona Vezetőjéhez 
kell benyújtani, aki dönt a szociális étkeztetés engedélyezéséről és erről értesíti a kérelmezőt. 
A kérelemhez csatolni kell a kérelmező szociális helyzetét igazoló jövedelemigazolásokat. 
 
60. §. (1) Az étkezésért térítési díjat kell fizetni. A térítési díjat: 
 a.) az ellátást igénybe vevő jogosult, 
 b.) a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő, 
 c.) a jogosult tartására, gondozására kötelezett és képes személy köteles megfizetni.  
 
(2) A térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének, valamint az étkeztetéssel 
kapcsolatosan felmerülő költségnek egy ellátottra jutó napi összege. 
Az étkeztetésért fizetendő általános forgalmi adóval növelt személyi térítési díj, amely az 
élelmezési térítés és az igénybevett étkezések számának szorzata, nem haladhatja meg az 
ellátást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 25%-át.  
 
(3) A térítési díj alapja 500 Ft. 



(4) Az ellátásért fizetendő térítési díj mértéke. 
 
a.) 42 750 Ft egy főre eső jövedelemhatárig 
                                                családban élő esetén a térítési díj 54%-a,  (270 Ft)  
                                                egyedül élő esetén a térítési díj 50 %-a,  (250 Ft)  
 
b.) 42 750 Ft és 85 500 Ft közötti  

egy főre eső jövedelemhatár esetében a térítési díj 64 %-a. (320 Ft) 
 
c.) 85 500 Ft egy főre eső jövedelemhatár fölött a térítési díj 74 %-a.   (370 Ft) 
 

Házi segítségnyújtás 
 

61. §. (1) Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni 
a.) azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből       
nem képesek és róluk nem gondoskodnak, 
b.)azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről valamint       
szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik 
ellátására segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek, 
c.)azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát 
igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak. 

(2) A házi segítségnyújtás iránti kérelmet az Idősek Klubjának vezetőjéhez kell  benyújtani,   
aki dönt a segítségnyújtásról, és erről értesíti a kérelmezőt. 
                                                                                                                                                                               
(3) A kérelemhez csatolni kell: 
    - a kérelmező egészségi állapotáról szóló háziorvosi igazolást  
    - jövedelemigazolást.   
 
(4) A házi segítségnyújtás keretében végzett tevékenységek közül csak az étkeztetésért    
számítható fel térítési díj, melynek meghatározása az 60. §. alapján történik. 
 

Idősek Klubja 
 
62. §. A nappali ellátást nyújtó intézmények elsősorban a saját otthonukban élők részére 
biztosítanak lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint 
az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére.  
 
63. § (1) Az Idősek Klubja a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására 
részben képes időskorúak napközbeni gondozására szolgál.  
 
(2) Az Idősek Klubjába felvehető az a 18. életévet betöltött személy is, aki egészségi 
állapotára figyelemmel az (1) bekezdésben meghatározott támogatásra szorul.  

(3)Az idősek Klubjába történő felvétel iránti kérelmet a klub vezetőjéhez kell benyújtani, aki 
dönt a felvételről és erről értesíti a kérelmezőt. 
 
(4) A kérelemhez csatolni kell 

- a felvételt kérő jövedelmi viszonyait tanúsító igazolásokat, 
- az egészségi állapotra vonatkozó háziorvosi igazolást.  

 



(5) A nappali ellátásért fizetendő térítési díj egységes összege: 320 Ft  
 
(6) A nappali szociális ellátás körében végzett tevékenységek közül csak az étkeztetésért 
állapítható meg térítési díj, melynek  meghatározása az 60. §. alapján történik. 
 
64. §. Az önkormányzat az Sztv 59. §. (2) bekezdésében, valamint ezen rendelet 59-61. §.-
aiban foglalt feladatait az Idősek Klubja intézményének bevonásával látja el.  

 
V. 

Záró rendelkezések 
 

65. §. (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a körjegyző a hivatal 
hirdetőtábláján 15 napig történő kifüggesztésével gondoskodik.  
 
 
(2) A rendeletben nem szabályozott kérdésekre a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletek, 
és más magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
 

 
Nyírparasznya, 2008. július 24. 
 
 
Szabó János       Szentpéteri Szabolcs 
Polgármester        Körjegyző 
 
 
A rendelet kihirdetve: 
 
Nyírparasznya, 2008. augusztus 8. 
 
                                                                                                Szentpéteri Szabolcs 
                 körjegyző 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. számú melléklet. 
 
 
 

A Képviselő-testület által a polgármester hatáskörébe átruházott szociális ellátások 
 
 
 

A Képviselő-testület az alábbi szociális ellátásokkal kapcsolatos hatásköröket ruházza át a 
polgármesterre:  
 
 

- temetési segély.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   



Tárgy: (4. tsp.)  
Egyebek 
 
Szabó János polgármester kérdezi, hogy van-e valakinek valamilyen felvetése, amit szeretne, 
hogy a képviselő – testület tárgyaljon. 
Elmondja továbbá, hogy neki lenne javaslata, mégpedig az Ópályi vadászó földtulajdonosok 
közösségének beadványának tárgyalása. 
 
Pető Sándor képviselő: Elmondja, hogy szeretné, ha az Esélyegyenlőségi Tervet 
megtárgyalná a képviselő – testület. 
 
Szabó János polgármester szavazásra teszi fel a javaslatokat, a testület 5 igen szavazattal, 
egyhangúlag a elfogadta. 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy ebben a megkeresésben az szerepel, hogy egy 
együttműködési megállapodást kötnének Ópályi – Nagydobos – Nyírparasznya községekkel a 
vadásztársaság, hogy az érintett vadászterületen a hivatásos vadász látná el a mezőőri 
teendőket. Ebben az esetben minden felmerülő költséget a vadászó közösség magára vállal. 
 
Szentpéteri Szabolcs körjegyző: Ópályi már elfogadta és tudomása szerint Nagydobos is 
megszavazta ezt a megállapodást, már csak Nyírparasznya hiányzik. Ez azért lenne jó, mert a 
vadászó közösség 2 fő hivatásos vadászt alkalmaz, amelyből az egyik mezőőri teendőket látna 
el. Így ingyen kapnak a települések mezőőrt, ami a határ védelmében nagyon jó. A mezőőri 
szolgálat nem kötelező feladatellátás, de ahol működik jól bevált, kevesebb a határban 
garázdálkodók aránya.  
 
Pető Sándor képviselő: Kérdezi, hogy a vadásztársaság rendelkezik e vadbiztosítással? 
 
Fegyver Miklós képviselő: Kérdezi, hogy a képviselő – testület adhat e ki ilyen 
nyilatkozatot, mert a föld nem az önkormányzaté, hanem a gazdáké, ők a tulajdonosok? 
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy ez egy elvi hozzájárulás, ez csak egy 
tudomásulvétel, az összes többi felelősség a vadászó közösségnél van. Egy támogató 
nyilatkozat szükséges, melynek szövege a következő legyen: 
Nyírparasznya Község Önkormányzat képviselő – testülete egyet ért azzal, hogy a 3 
önkormányzat társulási megállapodás keretében működtesse ezt a közös mezőőri szolgálatot 
és a 3 társult önkormányzattal fog a vadászó földtulajdonosok szövetsége megállapodást 
kötni. Nyírparasznya Község Önkormányzata elkötelezettséget ezzel kapcsolatban nem vállal. 
A szolgálat részletes működéséről szóló társulási megállapodást a későbbiekben hagyja jóvá.  
 
Szabó János polgármester kérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e az 
elhangzottakkal kapcsolatban 
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, vélemény, javaslat nem volt, Szabó 
János polgármester szavazásra teszi fel az alábbiakat: 
Kérem aki egyetért azzal,hogy  a határozat- tervezetet a képviselő – testület elfogadja, az 
kézfenntartással szavazzon. 
 
A szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 jelen lévő tagja 5 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta. 
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Közös mezőőri szolgálat alapításáról 

 
 
A Képviselő-Testület: 
 
1./ Nyírparasznya Község Önkormányzat képviselő – testülete egyet ért azzal, hogy Ópályi és 
Nagydobos községek önkormányzat társulási megállapodás keretében működtessék a közös 
mezőőri szolgálatot. 
 
2./ 3 társult önkormányzattal fog a vadászó földtulajdonosok szövetsége megállapodást kötni. 
Nyírparasznya Község Önkormányzata elkötelezettséget ezzel kapcsolatban nem vállal. A 
szolgálat részletes működéséről szóló társulási megállapodást a későbbiekben hagyja jóvá.  
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Szentpéteri Szabolcs körjegyző: Tájékoztatja a képviselő – testületet, hogy Nyírbogdány 
Község képviselő – testülete 2009. január 1. napjától kinevezte az ottani jegyzői feladatok 
ellátására, így az itteni körjegyzői feladatokat 2008. december 31.-ig tudja ellátni. 
Nyírbogdány Községtől még nem érkezett meg körjegyzőséghez a hivatalos értesítés, de 
hamarosan sor fog rá kerülni és azután lehet az ezzel kapcsolatos teendőket elkezdeni. 
 
Laczkó István alpolgármester: Elmondja, hogy nagyon sajnálja, hogy a körjegyző úr 
elmegy, de szeretné ha körjegyzőség képviselő – testülete hamarosan kiírná a pályázatot a 
körjegyzői feladatok ellátására, hogy 1-2 hónapig közösen együtt tudjanak dolgozni. 
 
Szentpéteri Szabolcs körjegyző: Elmondja, hogy Ő úgy szeretné a körjegyzői feladatokat itt 
hagyni, hogy minden létező dokumentum, szabályzat, képviselő – testületi jegyzőkönyv 
elkészüljön. Vállalja, hogy az új megválasztott körjegyzővel együtt dolgozik, ha kell betanítja. 
 
Szabó János polgármester felkéri Pető Sándor képviselőt, hogy mondja el javaslatát. 
 
Pető Sándor képviselő: Elmondja, hogy szeretne egy határozat – tervezetet beterjeszteni a 
képviselő – testület elé az Esélyegyenlőségi tervvel kapcsolatban. Egy 2003.-as törvény 
alapján az önkormányzatokat felkérik, hogy Esélyegyenlőségi Tervet készítsenek.  Itt ifjúsági, 
oktatási ill. családvédelmi programokat érint a dolog. Aki ezt a tervet elkészítteti, az minden 
következő év júliusában megtárgyalja az intézkedéseket. 
Ezért arra kéri a képviselő – testületet, hogy hatalmazza fel a polgármestert, hogy készíttesse 
el Dienes Béla közoktatási szakértővel ezt a dokumentumot és 20 napon belül terjessze be a 
képviselő – testület elé.  
 
Szabó János polgármester: Elmondja, hogy szóban már egyeztetett Dienes Bélával, 
akadálya ennek nincsen. 



A határozat szövege legyen a következő: Nyírparasznya Község Önkormányzat képviselő – 
testülete felhatalmazza Szabó János polgármestert, Dienes Béla közoktatási szakértőt bízza 
meg az Esélyegyenlőségi Terv elkészítésével 2008. augusztus 31.-ig. valamint felhatalmazza 
a polgármestert a szerződés aláírásával  
 
Szabó János polgármester kérdezi, hogy kérdés, vélemény, hozzászólás van-e az 
elhangzottakkal kapcsolatban 
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, vélemény, javaslat nem volt, Szabó 
János polgármester szavazásra teszi fel a javaslatot, aki egyetért azzal,hogy  az 
Esélyegyenlőségi Terv elkészítéséről szóló  határozat- tervezetet a képviselő – testület 
elfogadja, az kézfenntartással szavazzon, a szavazásra feltett javaslatot a képviselő-testület 5 
jelen lévő tagja 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
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Esélyegyenlőségi Terv elkészíttetéséről 
 
A Képviselő-Testület: 
 
Nyírparasznya Község Önkormányzat képviselő – testülete felhatalmazza Szabó János 
polgármestert, Dienes Béla közoktatási szakértőt bízza meg az Esélyegyenlőségi Terv 
elkészítésével 2008. augusztus 31.-ig valamint felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírásával  
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Mivel több napirendi pont nem volt, Szabó János polgármester az ülést – az azon való 
megjelenést megköszönve – bezárta. 
 
 

Kmf. 
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